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Utformning av anmälan att hålla fler än 100
djurenheter enligt miljöbalken
Vissa typer av miljöfarlig verksamhet får inte anläggas, drivas eller ändras utan att
den som är ansvarig för verksamheten i god tid först gör en skriftlig anmälan till
miljö- och räddningstjänstnämnden som är tillsynsmyndighet. Detta framgår av 9
kapitlet 6 § miljöbalken och 22 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Anmälan ska lämnas in så tidigt som möjligt dock senast 6 veckor innan planerade
arbeten påbörjas. Anmälan ska mejlas till miljokontoret@eskilstuna.se eller skickas
till:
Miljökontoret
631 86 ESKILSTUNA
Anmälan ska innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs
för att vi ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens art, omfattning och
effekterna på miljön. Här nedan framgår vilka uppgifter som bör finnas med i
anmälan.
Anmälan bör också innehålla redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna i 2
kapitlet miljöbalken uppfylls.
Anmälaren behöver inte invänta tillsynsmyndighetens reaktion men löper då risken
att tillsynsmyndigheten i efterhand kan komma att ställa krav på t.ex.
försiktighetsmått.
När ett anmälningsärende är utrett meddelar tillsynsmyndigheten råd eller
föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken alternativt att
verksamheten godkänns i enlighet med ansökan
Den som startar en verksamhet eller gör något som är anmälningspliktigt utan att
först ha gjort en anmälan bryter mot miljöbalkens regler. Detta kan vara straffbart
vilket regleras i miljöbalkens 29 kapitel.
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Dessa uppgifter bör ingå i anmälan
Uppgifter om verksamhetsutövaren
Ange namn, postadress, besöksadress, kontaktperson, telefonnummer, verksamhetens
prövningskod och organisationsnummer samt vem som är ansvarig för
verksamheten. Ange även faktureringsadress om annan än ovan.
Uppgifter om anläggningen
Vid ny anläggning ska den tänkta lokaliseringen redovisas på karta. Finns
verksamhet redan räcker det med att ange fastighetsbeteckning. Ange fastighetsägare
om annan än anmälaren. Uppge även om verksamheten ligger inom
vattenskyddsområde samt om det finns natur- och kulturmiljöområden, inklusive
Natura 2000-områden, på platsen eller i anslutning till platsen där verksamheten
avses etableras.
Uppgifter om verksamheten
Beskriv verksamheten, djurslag, antalet djur inom respektive kategori,
uppfödningssystem (lösdrift, uppbundet, spalt, FTS, tillväxtboxar, golvhållning etc.)
Redogör de tekniska beskrivningar av gödselsystem (lagring, lagringskapacitet och
spridning), ventilation samt eventuell övrig utrustning som finns.
Uppgifter om miljöpåverkan
Redogör för ammoniakreducerande åtgärder - ventilation, avloppshantering,
hänsynstagande vid lagring och spridning av gödsel, transporter, buller med mera.
Uppgifter om kemikalieanvändning
Lagring, spridning och övrig hantering av farliga kemikalier (biobädd, kantzoner, tät
förvaring med mera).
Uppgifter om avfall
Verksamhetsutövaren ska hushålla med råvaror och energi. Avfall ska återanvändas
och återvinnas. Ange uppkomma typer och mängder av avfall, anlitad transportör och
mottagare samt hur avfallet slutligen tas om hand (återanvändning, återvinning,
energiutvinning eller deponi). Ange uppkomna typer och mängder av farligt avfall,
hur de lagras samt vilken transportör och mottagare som anlitas.
Uppgifter om skyddsåtgärder
Verksamhetsutövare är skyldiga att vara så försiktiga att man undviker olägenheter
för omgivningen. Beskriv vad som gjorts för att skydda den yttre miljön (till exempel
typ av reningsutrustning, utrustningens prestanda och kapacitet, eventuella larm,
invallningar, proppade golvbrunnar etcetera).
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Uppgifter om kontroll av verksamheten
Verksamhetsutövare är skyldiga att kontrollera verksamheten. Beskriv kort vilken
egenkontroll som bedrivs för att minska verksamhetens påverkan på miljön (till
exempel Miljöhusesynen eller liknande).
Samråd med omgivningen
Närboende och särskilt berörda ska informeras om verksamheten och ges möjlighet
att lämna synpunkter på den. Ange vilka som har informerats, hur och på vilket sätt
informationen har lämnats samt redovisa de synpunkter som kommit fram.
Tidsplan
Uppgifter om när verksamheten eller åtgärden träder i kraft och den inte redan är
befintlig.
Vill du veta mer hittar du lagtexten under:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM

Du är givetvis alltid välkommen att höra av dig till miljökontoret,
via Eskilstuna Direkt 016-710 10 00, eller via mail miljokontoret@eskilstuna.se.
Fråga efter ”miljöinspektör – lantbruk” eller ange ”Lantbruk”.
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